
ومن فوائد اآلية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد يؤمر وينهى؛ لقول اهللا تعاىل: ((قل أؤنبئكم)) وليس له حق 

يف الربوبية أبدا فهو ال حييي، وال مييت، وال يرزق، وال يدفع الضر عن نفسه وال عن غريه، وال يعلم الغيب، ميتاز 

مثلكم يوحى إلي)) هذه الميزة ونعمت الميزة هذه؛ طيب وهو قل إنما أنا بشر  ((عن الناس مباذا؟ بالرسالة 

أيضا عليه الصالة والسالم نفسه شخصيا هو عنده من االستعداد لتحمل أباء الرسالة ما ليس عند غيره  

ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل  . )) كما قال اهللا تعالى: ((اهللا أعلم حيث يجعل رسالته

فإنه ملا ذكر ما زين هلم من الشهوات يف األمور السبعة خيشى أن ينصرف الناس إىل هذه الشهوات فمن خبلقه؛ 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . عناية اهللا م أن أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن ينبئهم مبا هو خري من ذلك

يأيت باأللفاظ اليت توجب االنتباه؛ ألن  حسن أسلوب التعليم والدعوة وأنه ينبغي لإلنسان يف مقام الدعوة أن

اإلنسان إذا قيل له: أال أنبئك بكذا وكذا؟ سوف يتشوق وينتبه ما هذا الذي تريد أن تنبئين فيه خبالف ما لو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز املفاضلة بني شيئني بينهما فرق عظيم؛  . جاء الكالم مرسال مل يكن له هذا الوقت

ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع ال يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب  )) خير من ذلكمب ((لقوله: 

  طيب)  لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها (اآلخر ة؛ قال النيب عليه الصالة والسالم: 

ب الجنة يومئذ خير أصحا ((وهل جاء مثل هذه الصيغة يف القرآن تفاضل بني شيئني بينهما فرق عظيم ؟ 

(( آهللا خير أما كذا؟ بل إن اهللا قال تنزال مع اخلصم أو موافقة اخلصم يف دعواه قال: ))  مستقرا وأحسن مقيال

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا اخلري الذي شوق اهللا العباد إليه ثابت للمتقني؛ لقوله: ((للذين  . )) يشركون

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا اخلري هلؤالء املؤمنني يف أكرم اجلوار وهو  . التقوىاتقوا عند رم)) وسبق معىن 

فأقرب الناس إىل اهللا هم أصحاب اجلنة وهلذا جعلهم اهللا عنده  ))  عند ربهم جنات ((جوار رب العاملني؛ لقوله: 

ومن فوائد  . )) له يستجدونإن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه و  : ((كما يف قوله تعاىل

ومن فوائدها : أن جزاء هؤالء املتقني  . اآلية الكرمية: عظم هذه اجلنات لكوا عند اهللا يف جواره سبحانه وتعاىل

والنهار  )) جنات تجري من تحتها األنهار ((هذه الدار العظيمة املشتملة على النعيم الذي ال نظري له؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على تقوى اهللا ألن ذكر ثواب املتقني يتضمن احلث  . ب؟ طي سبق لنا أنواعها

والربوبية  )) عند ربهم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل ؤالء القوم؛ لقوله:  . على التقوى

اهللا بكل أنواع النعيم باألكل والشرب  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء السادة يتنعمون يف ثواب . هنا خاصة

فمن اجلنات يأكلون، ومن األار  جنات تجري من تحتها األنهار )) ((والنكاح؛ األكل والشرب يف قوله: 

ومن فوائد  . ، األكل والشرب والنكاح وهذه أصول لذائذ البدن )) وأزواج مطهرة ((يشربون؛ أما النكاح فقال: 



وسبق لنا معىن التطهري أنه احلسي  )) وأزواج مطهرة ((اآلية الكرمية: فضيلة األزواج يف اجلنة بكون مطهرات 

وقد بني اهللا  )) ورضوان من اهللا ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن متام نعيم هؤالء برضوان اهللا؛ لقوله:  . ومعنوي

ومن فوائد اآلية: إثبات  . )) ورضوان امن اهللا أكبر ((م فقال: تعاىل يف سورة التوبة أن هذا الرضوان أكرب النعي

والرضا من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ الفعلية ألنه يتعلق مبشيئته  )) ورضوان من اهللا ((صفة الرضا هللا؛ لقوله: 

ة الكرمية: ومن فوائد اآلي مىت وجد سبب الرضا وجد الرضا؛ وكل صفة معلقة بسبب فإا من الصفات الفعلية .

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان  . )) واهللا بصير بالعباد ((إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل بالعباد علما ورؤية؛ لقوله: 

للذين  ((؛ من أين أخذنا ذلك؟ من قوله:  حكمة اهللا عزوجل حيث قسم الناس إىل قسمني: متقني، وعصاة

فدل هذا على أن الناس قسمان: قسم متقي  )) الشهواتزين للناس حب  ((بعد قوله:  )) اتقوا عند ربهم

 (( ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم حيث جعل التقوى يف أهله؛ لقوله: . وقسم غري متقي عاصي

)) فمن بصره بعباده أن جعل هؤالء متقني واآلخرين عصاة وهؤالء ثوام اجلنة وأولئك ثوام  واهللا بصير بالعباد

الشك أن هذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل فإن اهللا كما هو أعلم حيث جيعل رسالته فهو أعلم حيث النار؛ و 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن   . جيعل مرياث رسالته، ومرياث رسالته هو العلم، العلم املتضمن للدعوة والعباد نعم

؛ وجه الداللة ؟ إن اهللا بصري  )) ر بالعبادواهللا بصي ((كل اخللق عباد هللا؛ نأخذ من أين يا حجاج؟ من قوله: 

فدل هذا  )) للذين اتقوا عند ربهم جنات ((؛ مع قوله:  )) للعباد ((بعباده؛ وجه الداللة أنه عام ؟ ألنه قال: 

ن فوائدها: التحذير من خمالفة أمره؛ ألنه مىت علم اإلنسان مو  . على أنه بصري جبميع العباد: املتقى وغري املتقي

اهللا بصري به فسوف يرتدع أو فسوف يردع نفسه عن خمالفة ربه؛ ألنه إذا خالف ربه فاهللا بصري به وسوف أن 

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   . جيازيه حبسب خمالفته

هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم؛ إن الدين عند ا

من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب؛ فقل حاجوك فقل 

أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم بإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 

شهد اهللا أنه ال  ((باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  أعوذ  ))  صير بالعبادعليك البالغ واهللا ب فإنما

قال اهللا سبحانه وتعاىل قبل ))  إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

وسبق الكالم على الصرب  )) الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار ((ذلك : 

دوام العبادة مع اخلشوع واخلضوع طيب؛ ما  فما هو القنوت؟ ؛وأقسامه، وعلى الصدق وأقسامه، وعلى القنوت

حافظوا على  ((هو الدليل على أن القنوت دوام العبادة ؟ ((والذين يبيتون لرم سجدا وقياما)) نعم؟ قوله: 



أم  ((نعم هذا دليل على أنه خشوع واخلضوع؛ قوله تعاىل:  )) قانتينالصلوات والصالة والوسطى وقوموا هللا 

أم من هو قانت آناء الليل  (( نعم))  من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرة ويرجوا رحمة ربه

ن هل هذه اآلية أو هذا الوصف على إطالقه ؟ املنفقني الذي )) المنفقين ((طيب وقوله:  ))  ساجدا وقائما

يصرفون األموال يف سبيل اهللا بغري إسراف وال تقتري؛ الدليل على هذا؟ على أن اإلنفاق احملمود هو الذي يكون 

وقد بني اهللا أيضا  )) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ((بال إسراف وال تقتري ؟ 

(( قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واألقربين تعاىل: ملا ذكر ميزان اإلنفاق ذكر جهة اإلنفاق عمر؟ قوله 

  أحسنت، متام . )) واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن اهللا به عليم

  ما معىن مستغفرين ؟  )) المستغفرين باألسحار ((قوله:  الشيخ :

  . طالبني املغفرة من اهللا الطالب :

  ما معىن املغفرة ؟  الشيخ :

  الذنب ؛ هي السرت عن  الطالب :

  عنه. سرت الذنب والتجاوز الشيخ :

  هذا واحد؛ خالد ؟  خص االستغفار باألسحار؟ أنه . يال حممد أمحد؟ ملاذا  الشيخ :

   فإنه يكون بعد التهجد،  الطالب :

ال خيلوا من تقصري  بعد التهجد فيكون فيه دفع لإلعجاب بالنفس، وبيان أن اإلنسان مفتقر إىل ربه ألنه الشيخ :

  ؛ ونقص

   ؟ واهللا هذه أقول تعليل ميكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون.لذة النوم  الشيخ :

  املالئكة معطوف يا حممد ؟ ))  شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم ((قوله:  الشيخ :

   على اهللا سبحانه وتعاىل؛ الطالب :

  كيف ؟    الشيخ :



يعين شهد اهللا أنه ال إله إال هو وكذلك املالئكة يشهد أنه ال إله إال اهللا؛ زين يعين واملالئكة شهدت  الطالب :

  ؟  أنه ال إله إال اهللا

  نعم طيب. الشيخ :

   معطوفة على أيش ؟ أولوا العلم )) (( الشيخ :

   ؛ كذلك وأولوا العلم   الطالب :

  كلها ؟   )) شهد اهللا ((على  )) شهد اهللا ((على ؟ على الشهادة أيش امسها على   الشيخ :

  وأولوا العلم كذلك يشهدون معطوفة على لفظ اجلاللة؛  الشيخ :

  على لفظ اجلاللة فقط. الشيخ :

من املراد بأولوا العلم ؟ عارفني باهللا بالعلم الشرعي؛ أصحاب العلم باهللا، باهللا بأمسائه وصفاته وأحكامه كذا؟ 

  نعم، طيب.

   لو قال قائل: أال يراد بأويل العلم أصحاب العلم بطبائع بطبائع األشياء والصنائع؟ الشيخ :

   ؛ ال ليس املراد  الطالب :

ليس هذا املراد؟ ال، قد يكون أشد الناس كفرا؛ املراد بالعلم العلم باهللا عزوجل وأمسائه وصفاته وأحكامه   الشيخ :

.  

   عبد املنان ما إعراا ؟ )) قائما بالقسط ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  حال،  الطالب :

؛ إذا شهد اهللا  )) شهد اهللا أنه ال إله إال هو ((حال من أين ؟ لفظ اجلاللة؛ أين لفظ اجلاللة هات ؟  الشيخ :

قائما بالقسط ؟ شهد اهللا   أنه قائم بالقسط ؟ لفظ اجلاللة فقط؛ ما يصلح لكن قل معنا شهد اهللا حال كونه 

، توافقون على هذا؟ شيبة ؟ قائما ضمري مسترت هو اهللا؛ أي نعم لكن احلال من أين؟ حال من قائما بالقسط



لفظ اجلاللة هو اهللا؛ من الضمري يف هو: أنه ال إله إال هو حال كونه قائما بالقسط؛ يعين أن ألوهيته ليست جورا 

  وظلما بل هي قيام بالقسط.

  ما موضع اجلملة أو ما موقع اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟ عبد الرمحن؟  )) ال إله إال هو ((قوله:  الشيخ :

  توكيد،  الطالب :

  توافقون على هذا؟  الشيخ :

  حكم،  الطالب :

حكم صح، فشهد اهللا لنفسه بأنه ال إله إال هو مث حكم لنفسه؛ وعلى هذا فاجلملة تأسيسية وال  الشيخ :

سية ال توكيدية ألن احلكم تسبقه الشهادة فهي دعوة وشهادة وحكم؛ توكيدية ؟ تأسيسية، الصحيح أا تأسي

  . حكم من اهللا عزوجل بأنه وحده وأنه املتفرد باأللوهية )) ال إله إال هو ((فجملة 

فقد تقدم الكالم مرارا وعرفنا أن العزة تنقسم إىل ثالثة أقسام، وأن احلكمة  )) العزيز الحكيم ((أما  الشيخ :

 ((أما قوله:   . مأخوذة من احلكم واإلحكام، وأن احلكم كوين وشرعي، وأن احلكمة فيه ما إما حالية وإما غائية

لذين اتقوا عند قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ل ((وجل:  طيب قال اهللا عز,  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم

الذين  ((وجل:  مث قال اهللا عز  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا ((إىل آخره؛ أخذنا فوائدها، من قوله:  )) ربهم

 ((من فوائد هذه اآلية: أن صفات املتقني إعالم باإلميان باهللا؛ لقوله:  . إىل آخره يقولون ربنا إننا آمنا ))

ومنها: اعرتافهم بالعبودية وأم مربوبون هللا بقوهلم:  . والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب )) الذين يقولون

ومن فوائدها أيضا: أن من صفات املتقني عدم اإلعجاب بالنفس وأم يرون أم مقصرون؛ لطلبهم  . )) ربنا ((

التقوى ال تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ومنها: أن  . )) فاغفر لنا ذنوبنا ((املغفرة من اهللا لقوهلم: 

ربنا إننا آمنا فاغفر  ((ومنها: جواز التوسل باإلميان؛ لقوله:  . وجل ذنوب لكن املتقي يبادر بالتوبة إىل  اهللا عز

ينبغي ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه  . فإن الفاء هنا للسببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها )) لنا ذنوبنا

فإن قال قائل: سؤال املغفرة يغين  )) وقنا عذاب النار ((لإلنسان أن يسأل اهللا املغفرة والوقاية من النار؛ لقوله: 

عن سؤال الوقاية من النار؛ ألن اإلنسان إذا غفر له وقي من النار؟ فاجلواب: أن األمر كذلك وأن اإلنسان إذا 

ء ينبغي فيه البسط لسببني: السبب األول أن يستحضر اإلنسان غفر له ويف من عذاب النار؛ لكن باب الدعا



مجيع ما يدعوا به يف أنواعه؛ والثاين: أن الدعاء خماطبة هللا عزوجل، وكلما تبسط اإلنسان مع اهللا باملخاطبة كان 

 عزوجل؛ ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل االختصار؛ ثالثا: أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إىل اهللا

رابعا: أن كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار الفتقار اإلنسان إىل ربه؛ وهلذا جند أنه جاءت يف النصوص: (اللهم 

اغفر يل ذنيب كله دقه وجله عالنيته وسره وأوله وآخره) وهذه يغين عنها قوله: اللهم اغفر يل ذنيب بل لو قيل يغين 

وقنا  فاغفر لنا ذنوبنا ((ام الدعاء ينبغي فيه البسط؛ وهلذا قالوا: عنها: اللهم اغفر يل لكان صحيحا؛ لكن مق

وعذاب النار إما  )) وقنا عذاب النار ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عذاب النار؛ لقوله:  . )) عذاب النار

دائم مستمر وهذا ألصحاب النار الذين هم أصحاا، وإما مؤقت وهذا ألصحاب املعاصي فإم يعذبون حبسب 

ففي هذه ه , إىل آخر  )) ... الصابرين والصادقين ((مث ذكر أوصافهم فقال:   . يغفر اهللا هلم معاصيهم إذا مل

ومن فوائد  . ألن السياق مدح وثناء ات اليت يثىن ا على اإلنساناآلية من الفوائد: فضيلة الصرب، وأنه من الصف

. ومن فوائدها أيضا:  )) والصادقين (به املتقني فقال: ( اآلية الكرمية أيضا: فضيلة الصدق ألن اهللا وصف

االستغفار؛ فضائل فضيلة القنوت؛ ألن اهللا وصف ا املتقني؛ وفضيلة اإلنفاق ألن اهللا وصف به املتقني؛ وفضيلة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على االتصاف ذه الصفات وهي: الصرب  . وفضيلة األسحار كذا؟ طيب

من أين أخذ احلث على هذه الصفات ؟ ألا سيقت مساق  . والصدق والقنوت واإلنفاق واالستغفار باألسحار

تركه، أو بالثناء على فاعله، أو برتتيب الثواب عليه،  املدح والثناء؛ والشيء يعلم طلبه إما باألمر به، أو بالنهي عن

طيب هل يؤخذ من اآلية أن الصرب أفضل  . أو ما أشبه ذلك؛ املهم أن عالمات كون الشيء مأمورا به متعددة

يف هذه اآلية دليل أن الصرب أفضل هذه الصفات؛  ؛ فيقال:نعم قد يؤخذنعم؟ هللا بدأ به اهذه الصفات؟ ألن 

أن اإلنسان إذا حقق الصرب حقق مجيع هذه الصفات؛ ألن من أقسام الصرب الصرب على طاعة اهللا  ويف احلقيقة

ومن فوائد اآلية الكرمية: ذم االتصاف بضد هذه الصفات؛ اجلزع ويش بعد؟ الكذب، قلة  . وعن معصيته

سه أنه غري مذنب فإن الطاعة، الرابع: البخل والشح، واخلامس: االستكبار عن االستغفار وأن اإلنسان يرى نف

أظن أننا نبهنا أن العطف هنا عطف صفات ال عطف ذوات أو  . هذه من البلية اليت يبتلى ا كثري من الناس

ال؟ طيب اآلن نبدأ نقول: إن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات؛ ألن الصابرين والصادقني والقانتني 

إىل شيء واحد، وعطف الصفات جائز ألن فيه تغايرا إذ أن  واملنفقني واملستغفرين باألسحار شيء واحد تعود 

سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي  ((كل صفة تغاير الصفة األخرى أمل تروا إىل قوله تعاىل: 

ومن فوائد قوله   . وجل لكن هذا من باب عطف الصفات وهو واحد عز )) قدر فهدى والذي أخرج المرعى

إل آخره : بيان فضيلة التوحيد حيث أخرب اهللا به عباده  أنه ال إله إال هو والمالئكة ))شهد اهللا  ((تعاىل: 



 . ومن فوائدها: فضيلة املالئكة حيث جعلهم اهللا تعاىل يف املرتبة األوىل للشهادة ذا التوحيد بلفظ الشهادة .

فوائدها: اإلشارة إىل ذم اجلهل حيث  ومن . )) وأولوا العلم ((ومن فوائدها أيضا: فضيلة العلم وأهله؛ لقوله: 

إن اجلاهل ال يشهد بأنه ال إله إال اهللا؛ يعين ليس يف قلبه ما يؤيد بذلك وإن كان يقول بلسانه؛ فشهادة العامل أن 

ال إله إال اهللا ليس كشهادة عامة من جهة تقدير اهللا عزوجل حق قدره ألنه يقوهلا عن عاطفة وعن تعظيم هللا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: تأكيد  . )) (( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون لكن ليس كالعايل

مع ))  شهد اهللا أنه ال إله إال هو ((من قوله:  الشيء اهلام وإن كان املخرب به من أهل الصدق؛ من أين يؤخذ؟

ا صدره اهللا تعاىل بالشهادة وبني أن أنه لو قال عزوجل: ال إله إال اهللا كفى؛ لكن ملا كان هذا األمر هاما وعظيم

ومن فوائد اآلية الكرمية: وصف اهللا تعاىل بتمام  . هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللمالئكة وألولوا العلم

أي بالعدل سواء ما يتعلق بفعله أو باحلكم بني عباده يعين سواء ما يتعلق ))  قائما بالسقط ((العدل؛ لقوله: 

عباده أو بني عباده بعضهم مع بعض فاهللا سبحانه وتعاىل ال يظلم أحدا، واهللا سبحانه وتعاىل  باحلكم بينه وبني

ويتفرع على هذه املسألة فائدة عظيمة خيشاها بعض الناس وهي: أن بعض الظلمة يدعوا  . يقضي للناس بالعدل

عض الناس أيضا يدعوا على ب . على املظلوم فهل يقبل دعائه؟ ال؛ ألن هذا خالف العدل الذي اتصف اهللا به

القاضي الذي حكم باحلق، فهل يقبل منه؟ ال؛ ألن هذا عدوان؛ حدثين بعض القضاة أنه حكم على شخص 

فلما انتهى احلكم قام هذا الشخص وقال واستقبل القبلة ومد يديه إىل اهللا يدعوا على هذا القاضي نعم؟ 

ختف، ال ختف مهما دعا وأنت على حق فإن اهللا لن فالقاضي يعين كأنه خائف من هذه الدعوة فقلت له ال 

يقبل دعائه ولن يستجيب له؛ ألن اهللا يقول: ((أدع ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين)) فمن كان ال حيب 

املعتدين ال ميكن أن جييبه، وهذا معتدي ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت مبقتضى الشرع فال يهمنك 

باأللوهية  هوجل ملا أخرب بل ملا شهد لنفسه باأللوهية أو بانفراد ن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوم . دعاء الداعي

وهذا ليس توكيدا ملا سبق أي ليس إعادة للشهادة بلفظ  )) ال إله إال هو ((أكد ذلك باحلكم ا لنفسه فقال: 

اهللا سبحانه وتعاىل باأللوهية. فيتفرع على ذلك أن من ومن فوائد اآلية الكرمية: انفراد  . اخلرب ولكنه حكم من اهللا

ومن فوائد اآلية  . أشرك مع اهللا أحدا يف العبادة أي عبده كما يعبد اهللا فإنه مشرك وعمله مناف هلذا التوحيد

والقهر ومن فوائدها: أن عزة اهللا ومنها الغلبة  . )) ( العزيز الحكيمالكرمية: إثبات العزة واحلكمة هللا يف قوله: (

لغريه عزة مبنية على احلكمة وتنزيل األشياء يف منازهلم، وهذا مأخوذ من ضم االمسني الكرميني بعضهما إىل بعض؛ 

 يقول احلق وال يهدي إليها أما اهللا عزوجل عرفتم؟ ألن العزيز للمخلوق من املخلوقني قد تأخذه العزة باالسم فال

  هذا مبتدأ الدرس الليلة ؟ )) إن الدين عند اهللا اإلسالم (( تعاىل: مث قال اهللا . فإنه يقول احلق مع كمال عزته



فيها قراءتان: القراءة األوىل: فتح اهلمزة؛ والثانية: كسر اهلمزة؛ فعلى  )) إن )) (( إن الدين عند اهللا اإلسالم ((

عند اهللا اإلسالم، أو شهد  شهد أيضا أن الدين )) أنه ال إله إال هو ((قراءة فتح اهلمزة تكون عطف بينا لقوله: 

هات يا حجاج يراد  . يراد به العمل ويراد به اجلزاء )) الدين ((أنه ال إله إال هو أن الدين عند اهللا اإلسالم؛ و

لكم دينكم ولي  ((بالدين العمل ؟ ال  هذا مثال يقال لكن ما يف آية من القرآن تدل على ذلك ؟ قوله تعاىل: 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا  ((صح ومثل لو كمل ))  دين

واملراد  )) مالك يوم الدين ((ويكون الدين مبعىن اجلزاء، اجلزاء على العمل؛ ومثاله ؟  )) الزكاة وذلك دين القيمة

واإلسالم مصدر أسلم   . المبه يف هذه اآلية: العمل؛ يعين إن الدين الذي هو عبادة اهللا والعمل له هو اإلس

يسلم وهو أي اإلسالم التعبد هللا تعاىل مبا شرع حال قيام الشريعة، التعبد هللا مبا شرع حال قيام الشريعة هذا معىن 

فإذا قال  . املعىن اخلاص فاإلسالم هو التعبد هللا بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلماإلسالم يف معىن العام، أما ب

على هذا التقسيم ؟ أن اإلسالم عام وخاص؟ قلنا: إن الدليل يف القرآن كثري؛ فاهللا وصف  قائل: ما هو الدليل

وقال يعقوب  )) وأسلمت مع سليمان هللا رب العالمين ((ابراهيم بأنه كان حنيفا مسلما وقال عن ملكة سبأ: 

يحكم بها  ((وقال عن التوراة: ))  يا بني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون ((لبنيه: 

واآلية يف هذا كثري أن اإلسالم باملعىن العام هو:  )) النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار

التعبد هللا بأيش؟ مبا شرع حال قيام الشريعة، أما اإلسالم باملعىن اخلاص: التعبد هللا بشريعة حممد صلى اهللا عليه 

لسائل: هل اليهود مسلمون ؟ قلنا: ال أخطأنا؛ وإن قلنا: نعم أخطأنا؛ فنقول: أما باملعىن العام وسلم؛ لو سألنا ا

فهم مسلمون يعين أنه ملا كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعوا فهم مسلمون بالشك؛ وأما باملعىن اخلاص 

 بل هم كفار مبحمد صلى اهللا عليه الذي ال يراد سواه بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم فليسوا مبسلمني

وسلم؛ وكذلك نقول يف النصارى لو سألنا السائل: هل هم مسلمون؟ فاجلواب: التفصيل إن أريد باإلسالم 

اإلسالم العام فهم مسلمون مىت؟ حال كون شريعتهم قائمة، وإذا أريد به املعىن اخلاص وهو املراد عند اإلطالق 

إذا ه وسلم ليسوا مبسلم؛ وهنا نقطة ننبه هلا وهي: أن كثريا من الكتاب اليوم بعد بعثة الرسول صلى اهللا علي

تكلموا عن اليهودية والنصرانية واإلسالم قالوا: هذه هي األديان السماوية فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن 

شك لكنها حرفت، دين النصارى قائم كقيام دين اإلسالم وهذا ال يصح؛ فإن هذه األديان أديان مساوية ال

حرفت وبدلت وغريت ونسخت ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم فليست دينا يرتضيه اهللا هلا اليوم بل املتمسكون 

ا كفار ال يعدون من املسلمني فنبغي أن نتنبه هلذه النقطة اليت يطلقها بعض الناس حىت يوهم العامة بأن 

ية يعين كاختالف مذهب الشافعي واألمام أمحد ومالك وأيب اختالف هذه األديان كاختالف املذاهب اإلسالم



حنيفة وهذا خطأ عظيم ألن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر فإن دينه نسخ 

ص؟ ؟ املعىن العام أو املعىن اخلا ما معىن اإلسالم هنا )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((يقول:  . مجيع األديان

اخلاص ألنه بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يكن هناك دين قائم؛ وعلى هذا فاملراد باإلسالم الشريعة 

فإذا قال قائل: هل املراد باإلسالم هنا ما علمه النيب صلى اهللا عليه  اليت جاء ا حممد صلى اهللا عليه وسلم .

الظاهرة والباطنة؟ اجلواب: الثاين يعين املراد باإلسالم هنا ليس  وسلم جربيل؟ أو املراد به الدين كله جبميع شرائع

قسيم اإلميان حبديث جربيل بل املراد به ما يعم مجيع شرائع اإلسالم؛ فالصالة من اإلسالم والزكاة من اإلسالم 

إن  ((ه: وقول والتوكل على اهللا من اإلسالم واخلوف منه من اإلسالم وهكذا مجيع شرائع الدين من اإلسالم .

يعين املرجع يف كون هذا الشيء دينا أو غري دين هو اهللا عزوجل هل هذا دين عند ))  الدين عند اهللا اإلسالم

اهللا فهو إسالم مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند اهللا فليس بإسالم وال مقبول؛ حىت لو زعم أهله أم مسلمون فإن 

هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما إن الدين عند ا ((  . زعمهم باطل وال معول عليه

يعين إن اإلسالم قد اتفقت عليه هذه األمة مل ختتلف فيه؛ لكن األمم السابقة جرى  ))  جاءهم العلم بغيا بينهم

وعدونا،  وعلموا احلق لكنهم اختلفوا فيه بغيا  ومع ذلك مل خيتلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم الفتخمنهم اال

كل واحد منهم يبغي على اآلخر، كل واحد منهم يقول إن دينك باطل؛ فتفرقوا متزقوا فهذا كما وجد يف األمم 

السابقة وجد يف هذه األمة، جند بعض العلماء خيالف اآلخرين مث جيعل من هذا اخلالف خالف قلب فتتنافر 

من بعد ما جاءهم  ((وقوله:  والنصارى.القلوب وتشتت فمن كان على ذلك ففيه شبه من من؟ من اليهود 

يعين  )) بغيا بينهم ((وقوله:  العلم مباذا ؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. )) العلم

 أن احلامل هلم على هذا االختالف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض؛ وهلذا جرى بني اليهود وبني النصارى 


